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 السادس والعرشونالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 

  غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني      
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 )املتن(

 .)باب أركان الصالة وواجباهتا(: قال

 )الرشح(

اآلن با  أنفاب بيفاك لا  : املصاف  يقاول لا ، ب أركان الصالة وواجباهتاااب

ااا بيفااك لاا  صاافة الصااالة  صاافة الصااالة أنفااب بيفااك لاا  صاافة الصااالة كاملااة و ال

وعلمااك ون اان تكلمفااا عااىل كاا  ، أدجمااك لاا  األركااان مااع الواجبااا  مااع الساافن

ن هاااذق عقاااد هاااذا البااااب حتااار يميااا  لااا  باااني األركاااان وباااني الواجباااا  واحااادة  مااا

هلا أهنا تفقسم إىل ثالثة،  السفننيوب  :ف ص  من أفعال الصالة وأقوا

 .وعفدنا سفة -3، وعفدنا واجب -2، عفدنا ركن -1

ا أو  الاااركن هاااو الاااذي إذا ب يااايل  باااه املصاااء برلاااك صاااالته ساااوا  تركاااه عماااد 

ا   . إذا كانك مشتملة  عىل األركانوالصالة ال تتم إال، سهو 

ا  أما الواجبا  ا برلك صالته ولكان إذا تركهاا عماد  فهب أنه إذا تركها سهو 

ا فإنه جترب بسجديت السهو، برلك صالته فالواجاب يبرا  إذا ، أما إذا تركها سهو 

ا بسجديت السهو ا وجيري إذا ترك سهو  فهب الراغاب التاب إذا  أما السفن، ترك عمد 

ا فإنه ال ءي  فيهاب ييل  هب ا أو سهو   .ا انإنسان ولو عمد 
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ألن العماااد فياااه اسااات فا  ؟ واااااذا أبرلفاااا ج الواجباااا  العماااد دون الساااهو

واملصاف  اآلن بادأ باألركاان ثام ، بالصالة فلهذا أبرا  مان تعماد عادم انإتياان باه

 .بالواجبا 

 )املتن(

 .(القيام مع القدرة: أركاهنا اثفا عرش): قال

 )الرشح(

لقيااام مااع القاادرة تكلمفااا ن اان عاان القيااام أنااه ركاان ماان أركااان الصااالة وأن ا

اااا اهلل  ا يسااق  ماااع ، والقاادرة أن يكااون قااادر عاااىل ذلاا ، بيلنفااا نصااء لااه قيام  فااإذ 

 .عدم القدرة

 )املتن(

م وقرا ة الفاحتة والركوع والرفع مفاه والساجود عاىل ): قال وتكبرية انإحرا

رميلنيفاااة ج هاااذق األركاااان والتشاااهد األخاااري السااابعة األع اااا  وانلاااوس عفاااه وال

وانلاااوس لاااه والتساااليمة األوىل وترتيبهاااا عاااىل ماااا ذكرنااااق فهاااذق األركاااان ال تاااتم 

 .(الصالة إال هبا

 )الرشح(

ا ، فهذق األركان ال تتم الصالة إال هب  ا أو ساهو  يعفب سوا  أهناا نسايك عماد 

صااىل إمااا الأهاار أو   الاادلي  عااىل ذلاا  أن الفبااب: ال تصااا الصااالة وتبراا  وقلفااا

، يااا رسااول اهلل أقرصاا  الصااالة أم نساايك: فقياا  لااه، العرصاا فساالم ماان ركعتااني
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فلا  علام بيلناه صاىل ركعتاني اجتاه ، بىل يا رسول اهلل: قالوا ، ال ذل  وال ذل : قال

 .إىل  القبلة وصىل الركعتني وجا  بسجديت السهو

اااا نلااا الفباااب  إذا ساااقرك ال يفاااوب فالركعاااة ، الاااركعتني جاااا  باااالركعتني ال

الاااذي فعلاااه الفباااب ج الركعاااة نااا   وهاااذا ا كااام، عفهاااا أي ءي  الباااد أن يااايليت هباااا

م والفاحتاااة  الفقهاااا  عاااىل أناااه يااادخ  ج كااا  األركاااان وهاااو القياااام وتكبااارية انإحااارا

والركاااوع والرفاااع مااان الركاااوع والساااجود والرفاااع مااان الساااجود والتشاااهد األخاااري 

وال تيااب ن اان ب نااتكلم عليااه ، والرميلنيفااة والسااالم وأاااا  املصااف  ال تيااب

 .ألنه ب يذكرق املصف 

فلاا  يقاارأ الفاحتااة ، ذي رشحااه املصااف ال تيااب هااو أن ياايليت هبااا عااىل الوفااق الاا

فإذا خال  ج ذل  ب تصاا صاالته كايلن يساجد قبا  أن ، البد أن يركع ثم يسجد

 ب يصا  هاو أن الفباب  والدلي  عىل أن ال تيب ركان مان أركاان الصاالة، يركع

: وقااااال الفبااااب ، صااااالة  إال صااااالها مرتبااااة  عااااىل الفسااااق الااااذي رشحااااه املصااااف 

هبااااذا الااااركن برلااااك صااااالته ويلاااا م فماااان ب ياااايليت ، «صاااالوا كاااا  رألتمااااو  أصااااء»

 .وهذق بالفسبة ألركان الصالة، بانإعادة

 )املتن(

م والتساابيا ج الركاااوع ): قااال وواجباهتااا سااابعة التكبااري غااري تكبااارية انإحاارا

يب اغفار   وقول ر، مرة والتسبيا والت ميد ج الرفع من الركوع والسجود مرة  

ج التشاهد  والتشاهد األول وانلاوس لاه والصاالة عاىل الفباب ، بني الساجدتني
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ا ساجد هلاا وماا عادا ا برلك صالته وإن تركها ساهو  فهذق إن تركها عمد  ، األخري

 .(هذا فسفن ال تبر  الصالة بعمدها وال جيب السجود لسهوها

 )الرشح(

ا إن هذق الواجب: وهفا تكلم عن الواجبا   وقال ا  إذا تركهاا املصاء عماد 

ا فااإن الفبااب ، ألن فيااه ج العمااد نااوع اسااته ا ، برلااك صااالته وأمااا إذا تركهااا سااهو 

 وأمااا مااا عاادا هااذق التااب قاهلااا املصااف  وهااب التكبااري مااا ، جربهااا بسااجود السااهو

فاااإن انإنساااان إذا ب ، وهاااذا يساااميه الفقهاااا  بتكباااري االنتقاااال، عااادا تكباااري انإحااارام

ا   .سهوفإنه البد أن جيرب صالته بسجديت الييل  به سهو 

الواجاب ماارة  واملساات ب : وبالتسابيا ج الركااوع والساجود ماارة  ون ان قلفااا

، ثااااام قاااااال التساااااميع وهاااااو قاااااول انإماااااام أو ااااااايلموم سااااامع اهلل ملااااان محااااادق، ثاااااال 

رب اغفار   بااني الساجدتني الاذكر الااذي : والت مياد ج الرفاع مان الركااوع القاول

ااا ب ياايل  بااه  ول وانلااوس لااه م اا  مااا تقاادم معفااا ج الفبااب والتشااهد األ، قلفاااق ال

بالفساابة للتشااهد األخااري فهااذق واجباهتااا أو واجبااة الصااالة  والصااالة عااىل الفبااب 

ا يمكن أن تدارك بسجديت الساهو وباذل  يكاون املصاف  قاد  من ب ييل  هبا سهو 

توقا  عفاد أكم  هذا الباب الذي هو باب الصفة وباب األركاان والواجباا  ون

 .هذق القدر والعلم عفد اهلل وصلوا  ريب وسالمه عىل سيدنا حممد

 


